
 

 

 Brøndby den 16. juni 2017 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 2017-2018 
 

Lørdag d. 10. juni 2017 på Scandic Kolding, Kokholm 3, 6000 Kolding 
 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Kent Nicolajsen (KN),  Anker 

Nielsen (ANI), Bettina Lyng-Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Allan Enevoldsen (AE), 
Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Michael Svendsen (MS), Jens 
Christensen (JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik 
M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS) 

 

Dagsorden   
  
PB bød den nye bestyrelse velkommen til et nyt bestyrelses år. En særlig 
velkomst til de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen. 
  

  Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 11, d. 9. maj 

2017   
 BD ønskede at få fjernet præsentationen af de to kandidater. 
  
 Beslutning: 

• Bestyrelsen godkendte referatet med sletning af 
kandidaternes præsentation. 

 
Punkt 2 Udpegning af medlemmer til udvalg: 
 
 Beslutning: 

• Økonomiudvalget:  
o Anker Nielsen (formand), Birger Dahl, Allan 

Enevoldsen og Poul Wrang 

• Eliteudvalget: 
o Sigurd Skovborg (formand), Henrik Larsen, 

Michael Svendsen og Joakim Pedersen 

• Dommerudvalget: 
o Lars Hagenau (formand), Jesper Kirkholm 

Madsen, Kim Linde og Jørgen Svane 
Sørensen 

• Uddannelsesudvalget: 
o Benny Nielsen (formand), Ove Leegaard, Gitte 

Dahl, Dennis Hansen, Jakob Vestergaard og 
Joakim Pedersen 

• BRUD: 
o Betina Lyng Bjerre (formand), Ove Leegaard, 

Troels Hansen, John Kruuse – øvrige afventer 
o  



 

 

• Turneringsudvalget 
o Troels Hansen (formand), Niels Lindholm, 

Bjarne Knudsen og Jørgen Alnor 

• Arrangementsudvalget 
o Hans-Jørgen Lythje (formand), Jens Jakob N. 

Bork, Torben Petersen, Lars Dalsgaard og Per 
Sørensen 

• Internationalt Udvalg 
o Per Bertelsen (formand), Jan Kampman, 

Henrik La Cour, Bjarne Munk Jensen (samt en 
vakant plads) 

• Udvalget for Beach Handball 
o John Kruuse (formand), Trine Wenholdt, Brian 

Thenning og Tina Schou 

• Udvalget for Professionel Håndbold 
o Per Bertelsen (formand), Jan Kampman og 

Mogens Mulle Johansen  

• Disciplinærinstansen for øvrige rækker 
o Jens Risum (formand), Jens Nørvang Madsen, 

Jan Richter Henriksen, Poul Arne Nielsen og 
Anders Lou-Hendriksen 

• IT-Udvalget 
o Lars Dalsgaard (formand), Preben Kaack og 

Henning Olsen 
 
 
Punkt 3 Indstilling fra Turneringsudvalget om ulige årgange   
 TU havde fremsendt forslag på 2 forskellige områder.  
 MSH fandt, at indstillingen om forslag 2 var skudt ganske skævt. 

Han fandt, at ulige årgange bør indføres hurtigst muligt.  
 BD var helt uenig. Han fandt det meget vigtigt at få foreningerne 

med i dette forslag. At vi skal tænke på de små foreninger 
primært på U-17 og U-19. At der er en lang række uafklarede 
spørgsmål. Han fandt det meget vigtigt, at dette skal 
gennemarbejdes inden implementering.  

 Han fandt det også relevant at tale om boldstørrelser.  
 PB nævnte, at det er en væsentlig faktor, at få de stående 

udvalg med.  
 JCH fandt, at det er vigtigt at få kommunikationen på plads og få 

dette rodfæstet. Derfor bør man følge TU’s indstilling. 
 MMJ fandt det også vigtigt, at forslaget er tilstrækkeligt 

gennemarbejdet.  
 KN fandt også at ulige årgange indeholder mange gode 

elementer. Men at det skal gennemarbejdes. Dog fandt han 
også at det var farligt, hvis der går for lang tid inden der sker 
noget. 

 BLB nævnte, at der er en stor forventning i håndbolddanmark 
om at der sker noget. Det er derfor meget vigtigt, at vi som 
bestyrelse er meget klare i udmeldingerne, hvis der ikke sker 
noget.  



 

 

 MOC anbefalede, at vi bør søge at speede processen op – og 
gå ud hurtigst muligt.  

 
 PB foreslog, at vi nu sætter TU i gang med at arbejde videre 

med sagen hen over sommeren. Bestyrelsen tager punktet på 
mødet ultimo august måned - og inviterer her TU formanden. 

 BLB foreslog, at der skal nedsættes en gruppe med navngivne 
personer, der arbejder med en masterplan.  

 MOC foreslog, at Torben Vinther inddrages i arbejdet.  
 BLB foreslog en arbejdsgruppe med Troels Hansen og TU samt 

Torben Vinther og Steen Jørgensen fra administrationen.  
 BLB er bestyrelsens repræsentant i arbejdet.  
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen besluttede, at der hurtigst muligt skal 
indføres ulige årgange. 

• Der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, 
hvor BLB er politisk ansvarlig. Endvidere deltager 
TU, Torben Vinther samt evt. andre relevante 
personer. Steen Jørgensen deltager fra DHF’s 
administration 

• Arbejdsgruppen skal behandle alle åbenstående 
problemstillinger og forelægge sit arbejde og 
konklusioner på bestyrelsens møde i august måned. 
På dette grundlag træffer bestyrelsen så endelig 
beslutning om det videre forløb.  

• Der udsendes en pressemeddelelse. 

• FS informerer TU om beslutningen. Dette sker når 
pressemeddelelsen er klar til udsendelse. 

 
 
Punkt 4 Indstilling fra Udviklingsafdelingen vedr. bevilling til app   
 Der var enighed om at imødekomme ansøgningen og søge 

foreningen om midlerne. 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen imødekom indstillingen 

• Foreningen ansøges om finansieringen 
 
 
Punkt 5 Evt.  
 Intet.  
  
 


